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   الشراء قرار التلفزيون، اعالن: رئيسيةال الكلمات
  

ا سويقلت للمسوقني البديلة الرتوجيي املزيج مكونات من واحد هو اإلعالن  املستهلكني إىل منتجا
 املتحركة الصور بني مزجيا توفر أن ميكن أيضا الذي التلفزيون من أنسب وسيلة اإلعالن وسائل وتعترب. املستهدفني

 الصابون من هيمنة أساس على Lifebuoy صابون إعالنات يف حبث. شخص أي ا يتمتع أن ميكن والصوت
تمع يف بوي اليف  تأثري لتحديد الباحثني مع إعالن الصابون بوي اليف أراد أخرى، صابون أي من أكثر ا
 املهيمن جزئيا أو واحد وقت يف إما) الرسالة ومصدر رسالة شكل الرسالة، حمتوى( التلفزيونية اإلعالنية الرسالة

  . Lifebuoy الصابون لشراء قرارات على
 دلتحيث  ,ةالتابع اتواملتغري  املستقلة املتغريات من ا البحثهذ يف املستخدمة املتغريات تألفت

 الرسالة ومصدر ،)X2( رسالة شكل ،)X1( متغري الرسالة حمتوى من ويتألف ،)X( إعالن أن املستقلة املتغريات
)X3 .(املستهلك شراء قرار من متغري هو التابع املتغري بينما )منوذج الستخدام املستخدمة الطريقة وكانت). ص 

 ماالنج لووكوارو كتاواجنكدي احلضرية اجلماعة قرية شهدت املستخدمة السكان عدد أن حني يف. البحوث مسح
 يف 95 بنسبة املستخدمة العينات عدد.   الصابون واستخدم التلفزيونية، االعالنات على مضى وقت أي من حي

  .اإلستبانة املستخدمة األداة مع. العشوائية العينة اختيار االستطالع
 الرسالة ومصدر ،)X2( رسالة شكل ،)X1( الرسالة مضمون أن ثالبح نتائج خنلص أن وميكن

)X3 (الشراء قرارات على كبري تأثري هلا يكون الغالب يف جزئيا أو واحد، وقت يف إما )من ذلك ويظهر). ص 
 يت اختبار حساب من وأيضا Fhitung> Ftabel أن على يدل مما ،)واحد وقت يف( االختبار F ين احلساب

 احلرة املتغريات من املربعة بسيط ارتباط من املهيمنة متغري وأشار واختبار tcount> TTable أن تبني) جزئي(
 الشرائية القرارات على التأثري هيمنة األكثر املتغري هو) X3( الرسالة مصدر املتغري. األبرز هي ومتجهة

 أن ميكننا هكذا). ٪( 0.235225 من أكثر) beta( االحندار معامالت 23.52 قيمة لديهم ألن للمستهلكني
 جمتمع الشرائية القرارات على التأثري يف الدور نفس لديها للرسالة واملصدر رسالة شكل الرسالة، حمتوى أن نستنتج

  .ماالنج لوووكوارو كتاواجنكدي القرية دائرة
 


